
J Afișaj LED, vizibil chiar și în spații  întunecoase. 

Caracteristici valabile pentru toate mașinile de numărat bancnote 
PARTNER:

J Software special conceput pentru bancnotele de plastic din 
România. Dimensiunea bancnotelor numărate: Maxim 185x100 
mm , Minim 50x100mm

Postgaranție și asigurare piese de schimb - 10 ani

J Mașina este echipată cu diverse reglaje electronice: 
Operatorul poate regla electronic mașina în funcție de gradul de 
uzură al bancnotelor sau în funcție de grosimea materialului din 
care sunt făcute bancnotele.    

J Afișarea erorilor apărute în procesul de numărare : Bancnote 
înlănțuite, blocate, rupte

J Funcție adițională de numărare: Operatorul poate continua o 
numărătoare deja începută până la completarea numărului 
preselectat

MAȘINI DE NUMĂRAT BANCNOTE

DETECTOARE DE BANCNOTE FALSE

MAȘINI DE NUMĂRAT ȘI SORTAT 
MONEDE

CATALOG 2019

Oferta PARTNER conține peste 3000 de variante constructive de cântare comerciale, de verificare, tehnice, platforme de cântărire cu 1 sau 4 celule, cântare-cârlig, balanțe 
de precizie, case de marcat fiscale, mașini de numărat bani. Pentru mai multe detalii vizitați site-ul nostru - http:\\www.partner.com.ro
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PARTNER 950

Detector ALL-N
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Lampă UV mini

Detector ALL-A

Lampă UV
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Detector ALL-mini
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Detector UNIVERSAL

Dep. Vânzări Cântare și MNB:     vinzari.partnerco@gmail.com

Dep. Vânzări Platforme, Industriale: sales.partnerco@gmail.com

Dep. Service:    service.partnerco@gmail.com

Director General:     office.partnerco@gmail.com

Tel/ Fax Vânzări: 0212241474; 0212240995; Mobil: 0788820634; 0726687391  
Tel/ Fax Service: 0212230745; Mobil: 0788631101

PARTNER CORPORATION S.R.L.
București, Str. Mureș, Nr. 63, Sector 1

www.partnerco.ro



ISO 9001:2015 = Ultima versiune a celui mai utilizat Standard internațional (elaborat de 
International Organisation for Standardisation) pentru  Sistemele de management al calității, 
prin care se orientează și se controlează toate procesele dintr-o  companie, cu scopul de a oferi  
servicii sau produse de o caliatate superioară. PARTNER Corporation are Certificate de  
Atestare a Caliății Sistemului de Management  al Calității  ISO 9001:2015.

IQ Net – The International Certification Network- PARTNER Corporation deține certificate de 
Atestarea  Sistemului de Management al Caliatii recunoscute în rețeaua IQ Net.

CALITATE LA PREȚURI PROMOȚIONALE
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Rețeaua națională PARTNER de distribuție și service asigură suportul tehnic pentru 
cele peste 155.000 de echipamente PARTNER vândute de-a lungul anilor pe tot teritoriul 
României.

Sunt construite în funcție de aplicațiile specifice astfel încât să asigure un raport 
calitate-preț excelent.

Începând cu anul 1999 Grupul PARTNER Corporation promovează pe piața din 
România produsele PARTNER, recunoscute la nivel mondial pentru calitatea și fiabilitatea 
de top.

Calitatea produselor PARTNER este atestată de cele 25 de certificate obținute de la 
cele mai prestigioase organisme din lume în domeniul evaluării conformiității produselor 
ACFN (NMI-Olanda, DELTA –Danemarca, SP-Suedia).

Mașinile de numărat bancnote PARTNER sunt portabile, ușor de folosit, fiind 
echipate cu o mecanică robustă a carei fiabilitate a fost verificată cu succes de-a lungul 
anilor în multe din companiile mici, mari și băncile semnificative care activeaza în Romania, 
SUA , Germania, etc.

ISO
9001:
2005

&

Alegeti modelul dorit și solicitați oferta de preț de la Departamentul nostru de Vânzări :

Toate Plățile se fac în RON la cursul oficial de schimb BNR EUR/RON din ziua plății.

În funcție de cerințele tehnice și cantitățile comandate oferim SOLUTII PERSONALIZATE.

 TERMENI ȘI CONDIȚII 

  
 Prețuri și mod de plată 

sales.partnerco@gmail.com sau 021 2241474 .

Modalitățile de plată sunt: Numerar, OP sau CEC.

Pentru Distribuție vă rugăm contactați departamentul nostru specializat. 

  Garanția 
Termenul de garanție ”standard” pentru produsele PARTNER  este de 12 luni.
Opțional se poate oferi garanție ”exinsă” la 24 luni.  
Granția se acordă  numai pentru defectele apărute în utilizarea  normală a aparatelor conform 
Manualului de Utilizare și se referă numai la viciile de fabricație internă.
Garanția se pierde în cazul în care aparatele nu sunt aduse  cu sigiliile intacte, nu sunt  sunt 
predate cu toate accesoriile originale (alimentator, platan etc..) sau sunt trimise în ambalaje 
necorespunzătoare.
Transportul de la client la Service și retur este în sarcina cumpărătorului. 

  Certificatele de atestare a Conformității Metrologice 
Aparatele care sunt livrate cu Certificat de Conformitate UE/EC au deja verificarea metrologică 
inițială făcută și e valabilă 1 an de la punerea în funcțiune a aparatului (vânzarea către 
utilizatorul final). 

Pentru restul județelor sunați la Call Center PARTNER : 021 224 09 95 

În lipsa unei alte precizări exprese, produsele PARTNER în garanție se repară numai la 
Service-ul nostru din str. Mureș nr. 63 sect.1 București. Tel/fax : 021 2230745 e-mail : 
service.partnerco@gmail.com

În cazul aplicațiilor de interes public, după un an de la punerea în funcțiune utilizatorul are 
obligația de a verifica (anual) aparatul  la un Laborator de metrologie specializat. 
Pentru București și județul Ilfov  puteți apela la : METROLOGIC CENTER  0722 608 069 



PARTNER Seria 950

PARTNER Seria 500

PARTNER Seria 200

PARTNER LOG1N

J Detecție magnetică a falsurilor (la modelul 950-UV+MG)

J Detecție dimensională pe lățimea și/ sau grosimea bancnotei

J Capacitate suport  bancnote: 500b (superior); 300b (stocare)

J Raport excelent Calitate -Preț, fiind echipate cu o mecanică extrem de robustă 
Seria 950 este soluția ideală pentru aplicații care implică procesări medii și mari 
de numerar: Birouri, Magazine, Ghișee, Casierii, Bănci și Trezorerii .

J Numarăre Continuă sau Numărare Programată (de la 1 la 999)

J Detecție UV a falsurilor (la modelul 950-UV)

J Viteza maximă de numărare: 105000 (banc/ h)   

J Pornire Automată sau Pornire Manuală

J Viteza maximă de numărare: 96000 (banc/ h) 

J Detecție dimensională pe lățimea și/ sau grosimea bancnotei
J Numărare Continuă sau Numărare Programată (de la 1 la 999)

J Detecție UV a falsurilor (la modelul 500-UV)

J Ușor de folosit în aplicații care implică procesări medii și mari de numerar: 
Magazine, Birouri, Benzinării, Casierii, Ghișee bancare.

J Detecție magnetică a falsurilor (la modelul 500-UV+MG)

J Pornire Automată sau Pornire Manuală 

J Detecție UV a falsurilor (la modelul 200-UV)
J Viteza maximă de numărare: 72000 (banc/ h) 

J Sunt utilizate în aplicații care implică procese medii și mari de numărare: 
magazine, firme, benzinării, ghișee de banca, etc.

J Numărare Continuă sau Numărare Programată (de la 1 la 999 sau 
secvențial: 5, 20, 25, 50, 100)

J Pornire Automată sau Pornire Manuală  

J Detecție UV a falsurilor (la modelul LOG1N-UV)

J Numărare Continuă sau Numărare Programată (de la 1 la 999)

J Viteza maximă de numărare: 60000 (banc/ h) 

J Aplicații care implică procesări mici și medii de numerar: magazine, 
firme, benzinării, etc.

J Pornire Automată

J Detecție dimensională pe lățimea și/ sau grosimea bancnotei

MODEL

PARTNER 950

PARTNER 950-UV

PARTNER 950-UV+MG

Opțional: Afișaj suplimentar mobil

MODEL

PARTNER 500

PARTNER 500-UV

PARTNER 500-UV+MG

Opțional: Afișaj suplimentar mobil

MODEL

PARTNER 200

PARTNER 200-UV

MODEL

PARTNER LOG1N

PARTNER LOG1N -UV



☻ Numărare Continuă sau Numărare Programată (de la 1 la 999)

☻ Viteza de numărare = 216monede/ minut

☻ Capacitatea fiecărui suport inferior de sortare = 80 - 150 monede

☻ Afișaj LED verde, foarte vizibil chiar și în spațiile întunecoase

☻ Indică numărul de bucați din fiecare monedă.

☻ Capacitatea suportului superior = 300 - 500 monede

PARTNER Seria 123

PARTNER Lampă UV-mini

PARTNER Lampă UV

MODEL

PARTNER 123N

PARTNER 123A

Se pot verifica:
Õ Bancnote in orice valuta
Õ Carti de identitate
Õ Pasapoarte
Õ Carduri de credit
Õ Documente oficiale

Õ Bancnote in orice valuta
Õ Carti de identitate
Õ Pasapoarte
Õ Carduri de credit
Õ Documente oficiale

Se pot verifica:

Lampă UV cu lumină ultravioletă pune în evidență existența marcajelor de 
siguranță fluorescente.

Lampă UV cu lumină ultravioletă pune în evidență existența marcajelor de 
siguranță fluorescente.

MODEL DETECTOR
Detecție 

UV
Detecție 

MG
Detecție 

WM
Detecție IR

Detecție 
dimensională

Preț EURO

Lampă UV mini x 19

Lampă UV x 23

Lampă UV - MG - WM x x x 40

Detector Universal cu calculator x x x 45

Detector Screen 1 x x x x 120

Detector ALL-mini (EURO sau RON) x x x 100

Detector ALL- N (EURO și RON) x x x x x 140

Detector ALL- A (EURO și RON) x x x x x 120

Opțional: Încărcător auto pentru detectoarele ALL 25



PARTNER Lampă UV-MG-WM

PARTNER Detector Universal cu calculator

PARTNER Detector Screen 1

Õ detecția UV În lumina UV substanța fluorescentă reacționează și pot fi 
detectate: bancnote, carduri de credit, cecuri bancare și alte documente 
oficiale cu marcaj fluorescent.

Õ detectia cu lumina albă în perspectivă Se verifică watermark, fire, tipare, 
figuri și se observă dacă sunt marcaje suspecte.

Õ detecția magnetică   Detecția  este utilizată  numai în cazul 
bancnotelor unde este folosită cerneala/ pulberea  magnetică.  La trecerea 
bancnotelor peste senzorul magnetic se va declanșa un semnal acustic care 
indica prezența cernelii/ pulberii magnetice și autencitatea bancnotei 

Õ detecția prin lupă Este aplicabilă fie împreună cu lampa UV, fie cu lumina 
albă. Prin utilizarea lupei, se poate cerceta bancnota cu un plus de acuratețe.

Õ detectia cu lumina albă puternică  Se verifică watermark, fire, tipare, 
figuri și se observă dacă sunt marcaje suspecte.

Õ detecția cu infraroșu Camera IR redă imaginea în infraroșu pe ecranul 
de 4”, unde pot fi recunoscute cu ușurință elementele de siguranță.

Õ detecția UV În lumina UV substanța fluorescentă reacționează și pot fi 
detectate: bancnote, carduri de credit, cecuri bancare și alte documente 
oficiale cu marcaj fluorescent.

Õ detecția magnetică   Detecția  este utilizată  numai în cazul 
bancnotelor unde este folosită cerneala/ pulberea  magnetică.  La trecerea 
bancnotelor peste senzorul magnetic se va declanșa un semnal acustic care 
indica prezența cernelii/ pulberii magnetice și autencitatea bancnotei 

Õ detectia cu lumina albă  Se verifică watermark, fire, tipare, figuri și se 
observă dacă sunt marcaje suspecte.

Õ detecția prin lupă Este aplicabilă fie împreună cu lampa UV, fie cu lumina 
albă. Prin utilizarea lupei, se poate cerceta bancnota cu un plus de acuratețe.

Õ Funcție de activare sonoră a tastaturii interactive.

Õ detecția magnetică   Detecția  este utilizată  numai în cazul 
bancnotelor unde este folosită cerneala/ pulberea  magnetică.  La trecerea 
bancnotelor peste senzorul magnetic se va declanșa un semnal acustic care 
indica prezența cernelii/ pulberii magnetice și autencitatea bancnotei 

Õ detecția UV În lumina UV substanța fluorescentă reacționează și pot fi 
detectate: bancnote, carduri de credit, cecuri bancare și alte documente 
oficiale cu marcaj fluorescent.

Calculator de birou, cu afișarea rezultatelor pe un display LCD cu 
8 digiti.

Detector cu ecran 4” și cameră Infraroșu, fiabil și performant pentru 
orice valută.



PARTNER Detector ALL-mini

PARTNER Detector ALL-N

PARTNER Detector ALL-A

Õ Valuta detectabilă = Euro (Opțional RON)
Õ Sisteme de detectie : 
Õ  IR + MG + detectie dimensionala
Õ Diagnosticare automata si afisare a codurilor de eroare la detectarea 

bancnotelor suspecte.
Õ Bancnota depistata ca necorespunzatoare este scoasa inapoi.

Õ Modul “Power sleep” si oprire automata a alimentarii dupa 5 min de neutilizare

Õ Afișajul LED indică: valuta selectată, valoarea nominală a fiecărei bancnote, 
calculul sumei, numărul bancnotelor verificate.

Õ Viteza de operare < 0.5 sec / buc

Õ Backup memorie
Õ Intretinere usoara, diagnosticare automata

Õ Conectare la PC

Õ Sensul deplasare al bancnotelor este selectabil (fata �ž spate)

Õ Valuta detectabilă = Euro si Ron (Upgradabil pentru bancnote in alte valute: 
USD, GBP, etc)

Õ  watermark digital + IR + MG + UV + detecție fire metalice
Õ Sisteme de detecție : 

Õ Afișajul LED de dimensiuni mari indică: valuta selectată, valoarea nominală a 
fiecărei bancnote, calculul sumei, numărul bancnotelor verificate.

Õ Backup memorie
Õ Conectare la PC

Õ Modul “Power sleep” si oprire automata a alimentarii dupa 5 min de neutilizare

Õ Diagnosticare automata si afisare a codurilor de eroare la detectarea 
bancnotelor suspecte.

Õ Viteza de operare < 0.5 sec / buc

Õ Bancnota depistata ca necorespunzatoare este scoasa inapoi.

Õ Sensul deplasare al bancnotelor este selectabil (fata �ž spate)

Õ Intretinere usoara, diagnosticare automata

Õ Backup memorie
Õ Conectare la PC
Õ Viteza de operare < 0.5 sec / buc

Õ Diagnosticare automata si afisare a codurilor de eroare la detectarea 
bancnotelor suspecte.

Õ Afișajul LED de dimensiuni mari indică: valuta selectată, valoarea nominală a 
fiecărei bancnote, calculul sumei, numărul bancnotelor verificate, sensul de 
deplasare a bancnotelor.

Õ Sensul deplasare al bancnotelor este selectabil (fata �ž spate)

Õ Valuta detectabilă = Euro si Ron (Upgradabil pentru bancnote in alte valute: 
USD, GBP, etc)

Õ Sisteme de detecție : 

Õ Bancnota depistata ca necorespunzatoare este scoasa inapoi.

Õ Modul “Power sleep” si oprire automata a alimentarii dupa 5 min de neutilizare

 watermark digital + IR + MG + UV + detecție fire metalice

Õ Intretinere usoara, diagnosticare automata


